Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Groningen start in het kader van het project Groningen Spoorzone dit voorjaar met de sloop
van een aantal gebouwen in het gebied aan de zuidzijde van station Groningen. Over de werkzaamheden
organiseert Groningen Spoorzone een inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats op 4 april aanstaande. In deze
brief leest u hier meer over.
Sloopwerkzaamheden
De sloop van de gebouwen is nodig om ruimte te maken voor de toekomstige werkzaamheden, zoals het
verwijderen van de opstelsporen in dit gebied. Daarmee ontstaat ruimte om aanpassingen rond het
station en nieuwe ontwikkelingen in het gebied mogelijk te maken.
Het gaat onder andere om het PostNL-pand/The Big Building (Achterweg 1), Carex/de Silo (Achterweg 45)
en het Postharmonie gebouw (Spaarnestraat 45). Het streven is om de sloopwerkzaamheden begin 2019
af te ronden. We doen ons best om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk en zonder al te veel overlast
uit te voeren. Toch zal enige hinder onvermijdelijk zijn.
Informatiebijeenkomst
Om u meer inzicht te geven in de sloopwerkzaamheden, de planning en bijvoorbeeld de routes van
bouwverkeer, organiseert Groningen Spoorzone op woensdag 4 april aanstaande een inloopbijeenkomst
in de Puddingfabriek, Viaductstraat 3-3 in Groningen. U bent van harte welkom tussen 18.30 uur en
20.30 uur. U kunt op elk moment tussen de genoemde tijden binnenlopen. U kunt kennis nemen van de
plannen en in gesprek gaan met mensen van de gemeente, ProRail en de aannemer. Naast informatie
over de sloopwerkzaamheden is er ook meer algemene informatie over het project Groningen
Spoorzone.
Meer weten over Groningen Spoorzone?
Groningen Spoorzone is een samenwerkingsverband tussen ProRail, NS, Gemeente Groningen, Provincie
Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie over Groningen
Spoorzone vindt u op de website www.groningenspoorzone.nl
We zien u graag op de 4e april!
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